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EDITAL N° 002 / 2023 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

 
O Movimento de Organização Comunitária - MOC, entidade civil, sem fins lucrativos, 
inscrita sob CNPJ 16.260.713/001-24, com sede à Rua Pontal, 61 – Cruzeiro na cidade 

de Feira de Santana-Ba, torna público o Edital 02 /2023, através do qual  abre 
inscrições para o processo seletivo com vistas a contratação de duas/dois profissionais 
na área de Educação do Campo para atuar no Programa de Educação do Campo 

Contextualizada (PECONTE), em atividades de formação de Professoras/es, 
Gestoras/es Municipais, representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil e 

ações com crianças e adolescentes das escolas do campo. O processo seletivo em 
questão se embasa nas seguintes informações: 

 

 

1. Vagas: 

 
02 vagas 

 
2. Locais de Trabalho: 

 

Feira de Santana e municípios dos Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do 
Sertão onde houver atuação do MOC com ações do Programa de Educação do Campo 
Contextualizada e de acordo com as necessidades institucionais. 

 

3. Fases do processo seletivo: 

 

A seleção será dividida em 3 (três) fases: 

 
 

ETAPAS AVALIAÇÃO CRITÉRIO 

1ª. ETAPA Análise dos Currículos  Eliminatória e Classificatória 

2ª. ETAPA Prova Escrita Eliminatória e Classificatória 

3ª. ETAPA Entrevista Classificatória 

 
Obs. Na classificação final se observará a pontuação das etapas anteriores, em cada uma 

das quais o candidato poderá pontuar de 1,00 (hum) a 10 (dez).  

 
 

4. Duração do contrato, Salário e Carga Horária: 
 

A contratação terá duração de até 12 meses, contando-se com contrato de experiência 
de 90 (noventa) dias que poderá ser prorrogado de acordo com as condições 
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estabelecidas no presente Termo de Referência e com base no regime estabelecido na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação complementar, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. Remuneração: salário a combinar de acordo 

com a experiência profissional comprovada. A contratação será imediata,  após a 
finalização do processo seletivo.  

 

 
5. Exigências para participação: 

 
Prioridade em Licenciatura em Educação do Campo, Licenciaturas nas áreas Ciências da 
Natureza, Exatas, Ciências Humanas ou Pedagogia com pós-graduação em Educação do 

Campo.  Possuir Carteira de Habilitação Tipo B, disponibilidade para viagens de 03 a 04 
dias por semana. Residir ou disponibilidade para residir em Feira de Santana. 

 
6. Procedimentos para Inscrição: 

 
O processo de inscrição se dará, exclusivamente, através do envio pelo/a candidato/a 
interessado, do currículo com comprovações para o correio eletrônico 

moc@moc.org.br, assunto denominado Seleção PECONTE, no período de 
10/03/2023 à 20/03/2023, até às 18 horas. 

  
 

7. Prazos: 
 
Abaixo o cronograma do processo seletivo: 

 

Fase Data/Período 

Publicação do Edital 10/03/2023 

Inscrição envio por correio eletrônico do currículo com 
comprovacões, em especial  da formação acadêmica - 1ª. 

ETAPA 

Até 20/03/2023 

Análise dos currículos Até 23/03/2023 

Divulgação, no Site do MOC da lista de candidatos/as 

classificados/as para etapa prova escrita - 2ª. ETAPA 

– no site do MOC 

 
23/03/2023 
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Realização de prova escrita com os candidatos/as 

classificados/as na Primeira Etapa. 

27/03/2023 

9:30h  

Divulgação da lista de candidatos/as classificados/as 

para as entrevistas no site do MOC 

28/03/2023 

Realização de entrevista com os 

candidatos/as classificados/as para 3ª. ETAPA 

 

29/03/2023 
14:30h 

Homologação e divulgação do resultado final da seleção  30/03/2023 

Processo de contratação A partir de 

03/04/2023 

 

A divulgação dos resultados acontecerá no site eletrônico da Entidade Contratante, 
afixado no quadro de avisos e enviado para o correio eletrônico dos candidatos/as 
participantes do processo seletivo. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a 

acompanhar todos os atos e comunicados referentes ao presente Edital. 
 

8. Principais temas/conteúdos para a prova escrita e entrevista: 
 

 Noções básicas de Educação do Campo Contextualizada para Convivência 
com o Semiárido (princípios, concepções e metodologias); 

 Educação do Campo escolar e não escolar 

 Políticas Públicas de Educação do Campo; 

 Diretrizes Operacionais para Educação do Campo; 

 Noções de trabalho social de Organização Não Governamental (ONG) e 
Movimentos Sociais; 

 Noções de Convivência com o Semiárido, Agricultura Familiar e Agroecologia; 

 Noções de direitos de criança e adolescente e metodologias criativas de trabalho 

com crianças das escolas do campo; 

 Noções básicas em elaboração de projetos sociais e relatórios. 

 

 

9. Perfil desejado: 
 

 Experiência em Educação do Campo; 

 Ser ético/a e ter sensibilidade para questões direitos humanos (gênero, raça, 

etnia e direitos de criança e adolescente) e não possuir antecedentes de qualquer 
forma de violência nestas questões; 
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 Possuir capacidade de diálogo facilidade de trabalho em Equipe; 

 Possuir capacidade de elaboração textual (relatórios, projetos, textos, etc.); 

 Estar disponível para um trabalho social que exige tempo extra, 

compromisso e comprometimento social com mudança social; 

 Possuir noções básicas de informática, word, excel, power point, etc. 

 

10. Validade: Este processo seletivo terá validade de 90 dias. 

 

Outras informações:  
 
Telefone 75-3322-4444  

E-mail: moc@moc.org.br e vera@moc.org.br. 
 

 
 
 

Feira de Santana - Ba,  10 de março de 2023. 
 

 
 
 

 
 

 
Gisleide do Carmo Oliveira Carneiro 

Presidente da Comissão 
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